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প্রশ্ন: 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

বততমানে হক হববাহনক হিহানের িেয একহি প্রহতবন্ধক গণ্য করা হনব ো? 

যা যুবকনেরনক সীমান্ত প্রহতরক্ষায় অংশগ্রহণ্ করা থেনক হিহরনয় রানে এবং ধীনর 

ধীনর হিহাে থেনকই থস হবহিন্ন হনয় যায়। হবনশষ কনর অনেক যুবক অভাব-

অেিনের হশকার হওয়ার িনল একই সানে হিহাে ও সংসার চালানো তার িেয 

কহিে হনয় পনে। 

হয়নতা তানক পহরবার হেনয়ই বযাস্ত োকনত হনব, অেবা হিহানের িেয পহরবারনক 

বিতে করনত হনব। সম্মাহেত মুিহত সানহনবর হেকি সহিক সমাধাে আশা করহি। 

প্রশ্নকারী: আবু আব্দুর রহমাে। 

উত্তর: 

প্রশ্নকারী ভাই! আল্লাহ তায়ালা থতামার মানে বরকত োে করুে। 

হিহানে থবর হওয়ার িেয থয স্ত্রীনক তালাক হেনত চায় তার বযাপানর পূনবত উত্তর 

থেওয়া হনয়নি থসহি থেনে হেনত পার। 

এোনে অহতহরক্ত এিুকু বলব থয, সাহয়যেুল আওয়ালীে ওয়াল আহেরীে মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হিনলে সবতনেষ্ঠ মুিাহহে, তাাঁর পর তাাঁর 

সাহাবীগণ্, তানবয়ীেগণ্, থেষ্ঠযুনগর মেীষীগণ্ এবং তাাঁনের পরবততী অহধকাংশ 

মহা মেীষীগণ্। 

তারা সবাই হিহাে এবং হববাহ েুনিাই কনরনিে। হববাহ তাাঁনেরনক হিহানের িরয 

আোনয় বাাঁধা থেয়হে। 
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আমরা হক তাাঁনের থচনয়ও অহধক জ্ঞােী? তাাঁনের থচনয়ও অহধক থোোভীরু? 

তাাঁনের থচনয়ও অহধক িান্নাত হপয়াসী? 

আমার আশংকা, এহি ববরাগযবাে ও কুমার িীবে যাপনের প্রহত আহবাে হনয় 

যানব, যা ইসলানম হেহষদ্ধ। 

হবশুদ্ধ সেনে বহণ্তত আনি থয, হযরত উসমাে ইবনে মাযউে রাাঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়া সাল্লানমর হেকি হচর কুমার োকার অেুমহত চাইনলে। হুযুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তাাঁনক হেনষধ কনর থেে। 

অেয হােীনস এনসনিাঃ ইসলানম থকাে ববরাগযবাে থেই। 

হেশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই হিহানের আনেশ কনরনিে এবং তার প্রহত উদু্বদ্ধ 

কনরনিে। আর হতহেই হববানহর হেনেতশ হেনয়নিে এবং তার প্রহত উদু্বদ্ধ কনরনিে। 

তনব হক আমরা বলব, আল্লাহ তায়ালার হেনেতনশ অসঙ্গহত রনয়নি, যার িনল 

আমরা হেনেতশ েুহির সমন্বয় করনত পারহি ো? োউযুহবল্লাহ ...! 

শায়ে আব্দুল্লাহ আযযাম রহাঃ হক হববাহহত ও সন্তানের িেক হিনলে ো?  অেচ 

তোহপও হতহে হিনলে এ যুনগ হিহানের পুেিতীবে োেকারী। 

শায়ে আবু মুসআব রহাঃ হক হববাহহত হিনলে ো? অেচ হতহে হিনলে একিে 

থেতৃস্থােীয় মুিাহহে। 

শায়ে আবু লায়ি হলবী রহাঃ হক হববাহহত হিনলে ো? অেচ হতহেও হিনলে 

একিে থেতৃস্থােীয় মুিাহহে 

শায়ে আবু আোস শামী রহাঃ হক হববাহহত হিনলে ো? 
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শায়ে উসামা, ডক্টর আয়মাে আয যাওয়াহহরী হক হববাহহত েে? 

আমার সম্মাহেত ভাই! সবতো এই হােীসহি স্মরণ্ রােনব, “তুহম আল্লাহ্'র দ্বীেনক 

রক্ষা কর, আল্লাহ থতামানক রক্ষা করনবে” 

সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার আনেশ-হেনষধ রক্ষা কনর চল, আল্লাহ্ তায়ালা থতামানক 

ও থতামার পহরবারনক রক্ষা করনবে। আল্লাহ তায়ালাই রক্ষাকারী ও হরহযকোতা। 

আল্লাহ্ তায়ালা থতামানক তাওিীক্ব োে করুে। 

উত্তর প্রোেকারী: 

শায়ে আবু উসামা শামী 

সেসয, আল-লািোতুশ শরইয়যাহ 

হমম্বারুত তাওহীে ওয়াল হিহাে 

২৮/০৯/২০০৯ ঈসায়ী 

অেুবাে:মুিহত আবু হুযায়িা 


